ְמ ִׂשימוֹת ַה ֲע ָר ָכה ְל ַמ ָ ּסע ַמדָּ ע ב
ש ָּלנ ּו (עמודים )44-14
שער ַ :2ה ְּב ִריאוּת ׁ ֶ
ִּ .1כ ְתבוּ ֵ ,אילוּ ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת עוֹ זְ רוֹ ת ָלנוּ ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַה ְּב ִריאוּ ת?
א_________ .
ב_________ .
ג__________.
ד__________.
"ל ַט ּ ֵפל ְּב ַמ ֲח ָלה"?
"ל ְמנ ַֹע ַמ ֲח ָלה" ְל ֵבין ְ
ַ .2ה ְס ִּבירוּ ָ ,מה ַה ֶה ְבדֵּ ל ֵּבין ִ
א .לִ ְמנ ַֹע ַמ ֲחלָ ה______________________________________________________ :
__________________________________________________________
ב .לְ ַט ּ ֵפל ְּב ַמ ֲחלָ ה______________________________________________________ :
__________________________________________________________

ַחיְ דַּ ִ ּקים

ִ .1ק ְראוּ ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ָּב ִאים.
ַס ְּמנוּ נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן:
					
אֶ .א ְפ ׁ ָשר ֶל ֱאכֹל ּ ֵפרוֹ ת ְּב ִלי ִל ְרחֹץ אוֹ ָתם
						
בֶ .א ְפ ׁ ָשר ִל ְראוֹ ת ַחיְ דַּ ִ ּקים ָּב ַעיִ ן
			
ימן ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ חוֹ ִלים
גַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ֶט ְמ ּ ֵפ ָרטוּ ַרת ַהגּ וּ ף ׁ ֶש ָּלנוּ עוֹ ָלהִ ,ס ָ
			
דִ .מ ְיקרוֹ ְסקוֹ ּפ הוּ א ַמ ְכ ׁ ִשיר ָהעוֹ זֵ ר ִל ְראוֹ ת דְּ ָב ִרים ְרחוֹ ִקים
						
הָּ .כל ַה ַחיְ ַ ּד ִ ּקים גּ וֹ ְר ִמים ְל ַמ ֲחלוֹ ת
			
וַּ .כ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ְצ ִאים ֵמ ַה ּׁ ֵשרוּ ִתים ָע ֵלינוּ ִל ׁ ְשטֹף יָ ַדיִ ם ְּב ַמיִ ם ְוּב ַס ּבוֹ ן
					
ז .יֵ ׁש ְּתרוּ פוֹ ת ׁ ֶשעוֹ זְ רוֹ ת ְל ִה ָּל ֵחם ְּב ַחיְ ַ ּד ִ ּקים
						
סוּגים ַר ִּבים ׁ ֶשל ַחיְ דַּ ִ ּקים
ח .יֵ ׁש ִ
			
טָ .מזוֹ ן ּׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַמר ַּב ְּמ ָק ֵרר ִמ ְת ַק ְל ֵקל ִּכי ִמ ְת ַר ִּבים ּבוֹ ַחיְ דַּ ִ ּקים
						
יחים אוֹ ָתם
יַ .חיְ דַּ ִ ּקים ֵמ ִתים ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְר ִּת ִ
יכן נִ ְמ ָצ ִאים ַחיְ דַּ ִ ּקים?
ֵ .2ה ָ
אָּ .ב ֲאוִ יר
בַ .על ָהעוֹ ר ׁ ֶש ָּלנוּ
גַ .על ַה ַ ּק ְר ַקע
דְּ .ב ָכל ָמקוֹ ם
ַ .3ה ַחיְ ַ ּד ִ ּקים זְ ִע ִירים ְמאוֹ דְּ .ב ֵאיזֶ ה ַמ ְכ ׁ ִשיר ְּכ ַדאי ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְּכ ֵדי ִל ְצ ּפוֹ ת ָּב ֶהם?
אֵ .אין צ ֶֹר ְך ְּב ַמ ְכ ׁ ִשיר ִּכי רוֹ ִאים אוֹ ָתם ְּב ֵברוּ ר ְּב ֶעזְ ַרת ָה ֵעינַ יִ ם
ב .זְ כוּ ִכית ְמ ַגדֶּ ֶלת
גִ .מ ְיקרוֹ ְסקוֹ ּפ
דִ .מ ׁ ְש ֶק ֶפת.
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נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן

ֲענ ּו ַעל ַה ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ַה ָּבאוֹ ת

ְ ׁ .4שנֵ י ַּת ְל ִמ ִידים ַה ּלוֹ ְמ ִדים ְּב ִכ ָּתה ב 4לֹא ִה ִ ּגיעוּ ַה ּיוֹ ם ְל ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
דָּ נִ י נִ ׁ ְש ַאר ַּב ַּביִ ת ִּכי יֵ ׁש לוֹ ׁ ֶש ֶבר ַּב ָ ּיד.
ֵרעוּ ת נִ ׁ ְש ֲא ָרה ַּב ַּביִ ת ִּכי ּכוֹ ֵאב ָל ּה ַה ָ ּגרוֹ ן.
ֶאת ִמי ִמ ֵּבין ׁ ְשנֵ י ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְּת ַב ְ ּקרוּ ? נַ ְּמקוּ .
ׁ ֵשם ַה ֶ ּי ֶלד________ :
ִּכי.____________________________________________________ :
ְ ׁ .5שלוֹ ִמית אוֹ ֶה ֶבת ֶל ֱאכֹל ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ִהיא קוֹ ֶט ֶפת יָ ׁ ָשר ֵמ ָה ֵעץ.
יכה ִל ְרחֹץ ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא אוֹ ֶכ ֶלת אוֹ ָתם.
ִא ָּמא ׁ ֶשל ׁ ְשלוֹ ִמית אוֹ ֶמ ֶרת ָל ּה ׁ ֶש ִהיא ְצ ִר ָ
אַ .ה ִאם צוֹ ֶד ֶקת ִא ָּמא ׁ ֶשל ׁ ְשלוֹ ִמית? ַה ְס ִּבירוּ .
________________________________________________________
יעים ִל ׁ ְשלוֹ ִמית ְל ׁ ַשנּ וֹ ת ְּב ִה ְתנַ ֲהגוּ ָת ּה?
יתם ַמ ִ ּצ ִ
בָ .מה ֱהיִ ֶ
________________________________________________________
 .6נִ ְב ַח ְר ֶּתם ִל ְהיוֹ ת נְ ִצ ֵיגי ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְּבוַ ֲע ַדת נִ ָ ּקיוֹ ן ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר.
ַח ְּברוּ ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ְּכ ָל ִלים ְל ִה ְתנַ ֲהגוּ ת ׁ ֶש ִּת ְמנַ ע ַה ְד ָּב ָקה ְּב ַמ ֲחלוֹ ת.
יכם_________________________________________________
אֲ .ע ֵל ֶ
יכם__________________________________________________
בֲ .ע ֵל ֶ
יכם__________________________________________________
גֲ .ע ֵל ֶ

ַה ּׁ ִש ַּניִ ם

ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ֵה ָעזֵ ר ַּב ּׁ ְש ֵאלוֹ ת ַל ֲחזָ ָרה ַּב ֵּס ֶפר ַע ּמוּ ד ְ 42ס ִעיף א
ַ .1ה ׁ ְש ִלימוּ ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטיםֵ .ה ָעזְ רוּ ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים.
א .נוֹ ׁ ְשרוֹ ת ַעד ִ ּגיל ְּ 6ב ֵע ֶר ְך ________________
ב .עוֹ זְ רוֹ ת ִלנְ גּ ֹס ַּב ָּמזוֹ ן ___________________
גְּ .בתוֹ ֵכנוּ נְ עוּ צוֹ ת ַה ּׁ ִש ַּניִ ם ________________
ד .נֶ ֱעזָ ִרים ָּב ּה ְּכ ֵדי ְל ָה ִסיר ֳח ָמ ִרים וְ ִל ְכלוּ ְך ׁ ֶש ִה ְצ ַט ֵּבר ַעל ַה ּׁ ִש ַּניִ ם______
ה .אוֹ ְכ ִלים ֶאת ׁ ְש ֵא ִר ּיוֹ ת ַה ָּמזוֹ ן וּ פוֹ ְג ִעים ַ ּגם ַּב ּׁ ִש ַּניִ ם________
וָ .ח ׁשוּב ְל ַב ֵ ּקר אוֹ ָתם ְל ָפחוֹ ת ּ ַפ ַעם ְּב ׁ ָשנָ ה __________________
ְל ַת ְל ִמ ִידים ִמ ְת ַקדְּ ִמים:
יה ________________________
זְ .מ ַכ ּסוֹ ת ֶאת ַה ּׁ ֵשן וּ ְמ ִגנּ וֹ ת ָע ֶל ָ
ח .נִ ְמ ָצ ִאים ְּב ֶמ ְר ַּכז ַה ּׁ ֵשן ________________________________
ט .ח ֶֹמר ַר ְך וְ ָאפֹר ַה ִּנ ְמ ָצא ִמ ַּת ַחת ְל ִכ ּסוּ י ַה ּׁ ֵשן __________________
יְ .מ ַר ְּסקוֹ ת ֶאת ַה ָּמזוֹ ן ַל ֲח ִתיכוֹ ת ְק ַטנּ וֹ ת _______________________

ַּבנְ ק ִמ ִּלים:

ׁ ִש ֵּני ָח ָלבְ ,ל ָסתוֹ תַ ,חיְ דַּ ִ ּקיםִ ,מ ְב ֶר ׁ ֶשת ׁ ִש ַּניִ םִ ׁ ,ש ַּניִ ם חוֹ ְתכוֹ ת ,מוֹ ְך ַה ּׁ ֵשן,
ם/ש ָּננִ יתִ ׁ ,ש ָּנן ֶ(דנְ ִטין).
גוּגית ַה ּׁ ֵשןִ ׁ ,ש ַּניִ ם טוֹ ֲחנוֹ ת ,רוֹ ֵפא ׁ ִש ַּניִ ׁ ִ
זְ ִ
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ַ .2ס ְּמנוּ נָ כוֹ ן/לֹא נָ כוֹ ן.
				
אִ .מ ׁ ְש ַחת ַה ּׁ ִש ַּניִ ם ַמ ְר ִח ָיקה ׁ ְשיָ ֵרי ָמזוֹ ן ִמן ַה ּׁ ִש ַּניִ ם
						
בִ .מ ׁ ְש ַחת ַה ּׁ ִש ַּניִ ם ְמ ַר ֲענֶ נֶ ת ֶאת ַה ּ ֶפה.
					
גָ .ח ׁשוּב ְל ַצ ְח ֵצ ַח ׁ ִש ַּניִ ם ְל ָפחוֹ ת ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ְּביוֹ ם.
						
דַ .א ֲח ֵרי ָהא ֶֹכל ָאסוּ ר ְל ַצ ְח ֵצ ַח ׁ ִש ַּניִ ם.
ה .לֹא ָצ ִר ְ
			
יך ִל ׁ ְשמֹר ַעל ַה ִּנ ָ ּקיוֹ ן ׁ ֶשל ׁ ִש ֵּני ֶה ָח ָלב ִּכי ֵהן ִמ ְת ַח ְּלפוֹ ת.
						
וֻ .ס ָּכר וּ ַמ ְמ ַּת ִ ּקים ּפוֹ ְג ִעים ַּב ּׁ ִש ַּניִ ם.

נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן

ַ .3ה ְס ִּבירוּ ַמ ֵהן ׁ ִש ֵּני ָח ָלב?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

שער ּ :3כוֹ ַכב ַה ֶּל ֶכת ׁ ֶש ָּלנ ּו
ַ .1ס ְּמנוּ נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן:
						
אְ .לכוֹ ַכב ַה ֶּל ֶכת ׁ ֶש ָּלנוּ צוּ ַרת ַּכדּ וּ ר
					
יפה ֶאת ּכוֹ ַכב ַה ֶּל ֶכת ֶא ֶרץ
בַ .ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַמ ִ ּק ָ
			
גְ .לכוֹ ַכב ַה ֶּל ֶכת ׁ ֶש ָּלנוּ קוֹ ְר ִאים ַ ּגם ַּכדּ וּ ר ָה ָא ֶרץ ִּכי הוּ א ָעגֹל
					
		
ד .יְ ָמ ָמה ִהיא יוֹ ם ַ +ליְ ָלה
				
הִ .ל ׁ ְשעוֹ ת ָהאוֹ ר ַּב ְ ּי ָמ ָמה ֲאנַ ְחנוּ קוֹ ְר ִאים ַּב ּׁ ֵשם ֶע ֶרב

נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן

ַ .2ה ׁ ְש ִלימוּ ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ַה ָּב ִאים.
ֵה ָעזְ רוּ ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים:
אֲ .אנַ ְחנוּ ַח ִ ּיים ַעל ּכוֹ ַכב ַה ֶּל ֶכת _________________
בְ .לכוֹ ָכב זֶ ה יֵ ׁש ׁ ֵשם נוֹ ָסף ִּב ְג ַלל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ צוּ ָרה ׁ ֶשל ______________________
גּ ____________ .כוֹ ֶל ֶלת ֶאת ַה ּׁ ָש ֶמ ׁש וְ ֶאת ּ 8כוֹ ְכ ֵבי ַה ֶּל ֶכת ַה ָּנ ִעים ְס ִב ָיב ּה.
ד .יְ ָמ ָמה ח ֶֹד ׁש וְ ׁ ָשנָ ה ֵהן ּתוֹ ָפעוֹ ת _______________________
הַ .ה ְ ּיצוּ ִרים ַה ַח ִ ּיים ַעל ּ ְפנֵ י ַּכדּ וּ ר ָה ָא ֶרץ ֵהם ____________ וְ ______________

ַּבנְ ק ִמ ִּלים

ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּייםַ ,מ ֲע ֶר ֶכת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשֶ ,א ֶרץַ ,מ ְחזוֹ ִר ּיוּ תְ ,צ ָמ ִחיםַּ ,כדּ וּ ר ָה ָא ֶרץ
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ַ .3מ ְ ּינוּ ַּב ַּט ְב ָלה ְל ַחי וּ ְלדוֹ ֵמם ֶאת ַה ִּמ ִּלים ׁ ֶש ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים:

ַחי

דּ וֹ ֵמם

ַּבנְ ק ִמ ִּלים:

ַמיִ םֵ ,א ׁשֶּ ,כ ֶלבָ ,א ָדםֵ ,עץ ַא ּלוֹ ןָ ׁ ,שעוֹ ן ,רוּ ַחִ ,ח ּפוּ ׁ ִשית ,דָּ גָ ,ענָ ן

ַ .4חי אוֹ דּ וֹ ֵמם?
ימה.
ִמ ְתחוּ ַקו ִמן ַה ְּתמוּ נָ ה ַל ִּמ ָּלה ַה ַּמ ְת ִא ָ

			
ַחי
		

דּ וֹ ֵמם
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ַ .5ס ְּמנוּ נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן:
אַּ .כדּ וּ ר ָה ָא ֶרץ ֻמ ָ ּקף ְּב ׁ ִש ְכ ָבה ׁ ֶשל ֲאוִ יר					
						
בָ .ה ֲאוִ יר נִ ְמ ָצא ַרק ִמחוּ ץ ַל ָּב ִּתים
					
ישים ָּב ֲאוִ יר ְּכ ׁ ֶשנּ וֹ ׁ ֶש ֶבת רוּ ַח
גֲ .אנַ ְחנוּ ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ּ
		
דַ .ה ְ ּיצוּ ִרים ַה ַח ִיים ַעל ּ ְפנֵ י ַּכדּ וּ ר ָה ָא ֶרץ זְ קוּ ִקים ַל ֲאוִ יר ְּכ ֵדי ִל ְחיוֹ ת
הִ .ל ְתנוּ ַעת ָה ֲאוִ יר קוֹ ְר ִאים ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר					
						
וְּ .כ ׁ ֶש ָה ֲאוִ יר ַקר ַה ֶּט ְמ ּ ֵפ ָרטוּ ָרה עוֹ ָלה

נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן
נָ כוֹ ן  /לֹא נָ כוֹ ן

ַ .6מ ִהי ׁ ָשנָ ה ׁ ְשחוּ נָ ה?
אָ ׁ .שנָ ה ׁ ֶש ּלֹא יוֹ ְר ִדים ָּב ּה ְ ּג ׁ ָש ִמים
בָ ׁ .שנָ ה ׁ ֶש ּיוֹ ְר ִדים ָּב ּה ְמ ַעט ְ ּג ׁ ָש ִמים
גָ ׁ .שנָ ה ׁ ֶש ּיוֹ ְר ִדים ָּב ּה ַה ְר ֵּבה ְ ּג ׁ ָש ִמים
דָ ׁ .שנָ ה ׁ ֶש ּיוֹ ְר ִדים ָּב ּה ְ ּג ׁ ָש ִמים ְּכמוֹ ְּב ַה ְר ֵּבה ׁ ָשנִ ים ֲא ֵחרוֹ ת
ָ .7מ ֵהם ִמ ׁ ְש ָק ִעים?
אּ ְ .ג ׁ ָש ִמים
בֶ ׁ .ש ֶלג
גָּ .ב ָרד
דָּ .כל ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת נְ כוֹ נוֹ ת
(ה ָעזְ רוּ ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים).
יכם ַּת ְר ׁ ִשים ׁ ֶשל ַמד ֶט ְמ ּ ֵפ ָרטוּ ָרהִּ .כ ְתבוּ ְליַ ד ָּכל ֵח ֶלק ֶאת ׁ ְשמוֹ ֵ .
ִ .8ל ְפנֵ ֶ

ַּבנְ ק ִמ ִּלים:

לוּ ַחְ ׁ ,שנָ תוֹ תִ ,צנּ וֹ ִרית ָוּב ּה נוֹ זֵ ל
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(ה ָעזְ רוּ ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים)
ילה ָהרוּ ַח? ֵ
ִּ .9כ ְתבוּ ִמ ַּת ַחת ְל ָכל ְּתמוּ נָ ה ְּב ָמה מוֹ ִע ָ

ַּבנְ ק ִמ ִּלים:

יסהֲ ,ה ָפ ַקת ַח ׁ ְש ַמלְ ,ט ִחינַ ת ַ ּג ְר ְ ּג ֵרי ִח ָּטהֲ ,ה ׁ ָש ַטת ְס ִפינוֹ ת.
יִ ּבוּ ׁש ְּכ ִב ָ
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שער ְּ :4תכוּנוֹ ת ׁ ֶשל ֳח ָמ ִרים

(עמודים )138-85

חו ׁ ִּשים

ִּ .1כ ְתבוּ ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל חוּ ׁ ִשים ׁ ֶשעוֹ זְ ִרים ָלנוּ ְלזַ הוֹ ת ֳח ָמ ִרים.
א_________ .
ב_________ .
ג_________ .
ד_________ .
ֵ .2אילוּ ְט ָע ִמים ֲאנַ ְחנוּ ָח ׁ ִשים ַּב ּ ֶפה?
א________ .
ב________ .
ג________ .
ד________ .
ֵ .3איזֶ ה ֵמ ָידע ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְקלֹט ְּב ֶעזְ ַרת חוּ ׁש ַה ִּמ ּׁשוּ ׁש?
א________ .
ב________ .
ג________ .
ִ .4מ ְתחוּ ַקו ֵּבין ׁ ֵשם ָה ֵא ֶבר ְל ׁ ֵשם ַהחוּ ׁש ַה ַּמ ְת ִאים
						
אַ .עיִ ן

יח
ֵר ַ

						
בַ .אף

ַט ַעם

						
גָ .ל ׁשוֹ ן

ִמ ּׁשוּ ׁש

						
ד .עוֹ ר

יעה
ׁ ְש ִמ ָ

						
ה .אֹזֶ ן

ְר ִא ָ ּיה

 .5זַ הוּ ֶאת ַהח ֶֹמר
אְ ׁ .שקוּ ָפה וּ ׁ ְש ִב ָירה _____________
ב .נוֹ זֵ ל ׁ ָשקוּ ף ׁ ֶש ֻּכ ָּלנוּ ׁשוֹ ִתים אוֹ תוֹ ___________
יעה ְצ ִליל ַמ ַּת ְכ ִּתי _____________
גֲ .חזָ ָקהַ ,מ ְב ִר ָיקה וּ ַמ ׁ ְש ִמ ָ
ד .דַּ קְּ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ָח ָלקָ ,עשׂ וּ י ֵמח ֶֹמר ִמן ַה ַחי וְ ָעלוּ ל ְל ִה ָ ּק ַרע __________
__________________(*בוֹ נוּ ס)
ּ
ה .ח ֶֹמר ְמ ָלאכוּ ִתי ׁ ֶש ְּמ ִפ ִיקים ִמ ֵּנ ְפט
ִּ .6כ ְתבוּ ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ֳח ָמ ִרים ׁ ֶש ֲאנַ ְחנוּ ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ָּב ֶהם ְּכ ֵדי ִל ְבנוֹ ת ָּב ִּתים.
א__________ .
ב__________ .
ג__________ .
ד__________ .
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*בוֹ נוּ ס
ִ .7ר ׁ ְשמוּ ֶאת סוּג ַה ַּביִ ת ּ

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ָעשׂ וּ י ִמ ַ ּק ׁש אוֹ ֵמ ֵעץ ________________
ָעשׂ וּ י ִמ ַּבד _____________________
ָעשׂ וּ י ֵמ ֲא ָבנִ ים וּ ִמ ֵּבטוֹ ן ______________
יֵ ׁש ּבוֹ קוֹ מוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְמאוֹ ד ____________
ָעשׂ וּ י ִמ ֶ ּק ַרח ____________________

שאלה בספר ,עמוד  ,94סעיפים א ,ב.
(ה ָעזְ רוּ ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים).
ַ .8מ ְ ּינוּ ֳח ָמ ִרים ַּב ַּט ְב ָלה ִל ׁ ְש ֵּתי ְקבוּ צוֹ תֳ :ח ָמ ִרים ִמן ַה ַחי וָ ֳח ָמ ִרים ִמן ַהדּ וֹ ֵמם ֵ

		

ֳח ָמ ִרים ִמן ַהדּ וֹ ֵמם

				
ֳח ָמ ִרים ִמן ַה ַחי

ַּבנְ ק ִמ ִּלים:

ּ ְפ ַל ְס ִטיק ,זְ כוּ ִכיתֵ ,עץֶ ,א ֶבן ,גּ וּ ִמיַּ ,בד ,נְ יָ רַ ,מ ֶּת ֶכת ,עוֹ ר.

שאלות בספר ,עמוד .99
ימה:
ִ .9מ ְתחוּ ַקו ֵּבין ַהח ֶֹמר ַל ְּתכוּ נָ ה ַה ַּמ ְת ִא ָ
						
ַהח ֶֹמר

ַה ְּתכוּ נָ ה

נְ יָ ר						

ׁשוֹ ַק ַעת ְּב ַמיִ ם

						
ַמ ֶּת ֶכת

ּבוֹ ֵער ְּב ַק ּלוּ ת

ֵעץ						

נִ ְק ָרע

ֶא ֶבן						

ַמ ְב ִר ָיקה
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יכם ׁ ָשלוֹ ׁש דְּ ָר ִכים ַל ְחס ְֹך ַּב ֳח ָמ ִרים.
ִ .10ל ְפנֵ ֶ
• ְּתנוּ דֻּ ְג ָמה ְל ָכל דֶּ ֶרךְ.
יצד ַּת ְח ְסכוּ ֳח ָמ ִרים ְּב ָכל דֶּ ֶר ְך.
• ַה ְס ִּבירוּ ֵּכ ַ
אַ .ה ְפ ָח ָתה.
דֻּ ְג ָמה________________________________________:
ֶה ְס ֵּבר__________________________________________ :
בִ ׁ .ש ּמו ּׁש חוֹ זֵ ר:
דֻּ ְג ָמה________________________________________:
ֶה ְס ֵּבר__________________________________________ :
גִ .מ ְחזוּר:
דֻּ ְג ָמה________________________________________:
ֶה ְס ֵּבר__________________________________________ :

שער ִ :5עם ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים

(עמודים )196-139

(ה ָעזְ רוּ ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים).
ַ .1מ ְ ּינוּ ֶאת ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים ְל ִפי ְס ִב ַיבת ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ָּל ֶהם ֵ

ַּב ַ ּי ָּב ׁ ָשה

ַּבנְ ק ִמ ִּלים:

ַּב ַּמיִ ם

דָּ גַ ,א ְרנָ בֶּ ,כ ֶלב נָ ָהרַּ ,ב ְרוָ ז ,דְּ בוֹ ָרהַ ,ס ְר ָטןְ ,ל ָט ָאה,
יַ ּתוּ ׁשָ ,צבִ ,לוְ יָ ָתןַ ּ ,פ ְר ּ ַפרְ ,צ ַפ ְרדֵּ ַעִ ,ח ָּלזוֹ ןִ ,צ ּפוֹ ר.
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יכם ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ַּכ ָּמה ְקבוּ צוֹ ת ׁ ֶשל ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים.
ִ .2ל ְפנֵ ֶ
• ַּת ֲארוּ ָּכל ְקבוּ ָצה.
• ְּתנוּ ׁ ְש ֵּתי דֻּ ְג ָמאוֹ ת ְל ָכל ְקבוּ ָצה.
אַ .ח ּיוֹ ת ַּביִ ת
ֵּתאוּ ר _________________________________________
דֻּ ְג ָמאוֹ ת _________________________________________
בַ .ח ּיוֹ ת ֶמ ׁ ֶשק
ֵּתאוּ ר _________________________________________
דֻּ ְג ָמאוֹ ת _________________________________________
גַ .ח ּיוֹ ת ַּבר
ֵּתאוּ ר _________________________________________
דֻּ ְג ָמאוֹ ת _________________________________________
דַ .ח ּיוֹ ת ַמ ְח ָמד
ֵּתאוּ ר _________________________________________
דֻּ ְג ָמאוֹ ת _________________________________________
יכים ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים ְּכ ֵדי ִל ְחיוֹ ת?
ָ .3מה ְצ ִר ִ
א____________ .
ב____________ .
ג____________ .
ד____________ .
ה____________ .
(ה ָעזְ רוּ ְּב ַבנְ ק ַה ִּמ ִּלים).
 .4אַ .מ ְ ּינוּ ֶאת ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים ִל ׁ ְש ֵּתי ְקבוּ צוֹ ת ַעל ּ ִפי ַה ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶהם ֵ

ִצ ְמחוֹ נִ ִ ּיים

טוֹ ְר ִפים

ַּבנְ ק ַה ִּמ ִּלים:

נְ ָמ ִליםֻּ ,ב ְל ּבוּ לָ ,צבַ ,ע ְכ ָּברַ ,ע ָּכ ִב ׁיש,
יפתְ ,צ ַפ ְרדֵּ ַע ,נָ ָח ׁש.
דּ וּ ִכ ַ

ב .הוֹ ִסיפוּ ַּב ַּט ְב ָלה ׁ ֵשם ׁ ֶשל ַּב ַעל ַח ִ ּיים ֶא ָחד ַה ּׁ ַש ָ ּי ְך ְל ָכל ְקבוּ ָצה
(צ ְמחוֹ נִ ִ ּיים ,טוֹ ְר ִפים).
ִ
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יצים.
ַ .5ה ִ ּקיפוּ ְּב ִעגּ וּ ל ֶאת ׁ ְשמוֹ ת ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים ַה ִּמ ְת ַר ִּבים ַעל יְ ֵדי ֲה ָט ַלת ֵּב ִ
ְּכ ָל ִביםַ ,צ ִּביםֲ ,חתוּ ִלים ,נְ ָח ׁ ִשיםִ ,צ ּפוֹ ִריםְ ,ל ָטאוֹ תְ ,צ ַפ ְרדֵּ ִעים.
ִ .6ר ׁ ְשמוּ ֵ ,א ְ
יך ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָה ָא ָדם ְּב ַב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים?
א _______ .ב _______ .ג _______ .ד _______ .ה_______ .
ִ .7מ ְתחוּ ַקו ֵּבין ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים ְל ׁ ֵשם ׁ ֶשל ַה ֶ ּצ ֱא ָצא ׁ ֶש ּלוֹ .

*(ה ֲע ׁ ָש ָרה)
ַ

							
ּב ְרוָ זָ ה

ְסיָ ח

							
דְּ רוֹ ר

ֶּב ֶכר

							
סוּ ָסה

גּ וֹ זָ ִלים

							
ַּכ ְל ָּבה

ֶא ְפרוֹ ִחים

							
נְ ָא ָקה

גּ וּ ר

ִ .8מ ְתחוּ ַקו ֵּבין ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶשל ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶשהוּ א ָ ּגר ּבוֹ (יֶ ׁ ְשנָ ם ַּכ ָּמה ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים ׁ ֶש ַּל ָּמקוֹ ם יֵ ׁש אוֹ תוֹ ׁ ֵשם).
ֶּכ ֶלב
ֵקן
ּ ָפ ָרה
ֻא ְרוָ ה
ִצ ּפוֹ ר
ְמלוּ נָ ה
סוּ ס
ֶר ֶפת
דְּ בוֹ ָרה
נְ ָמ ִלים

ִּת ְק ׁש ֶֹרת ֵּבין ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים
ִּ .1כ ְתבוּ דֻּ ְג ָמאוֹ ת ְל ֶא ְמ ָצ ֵעי ִּת ְק ׁש ֶֹרת ֵּבין ַּב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים.
א_________ .
ב_________ .
ג_________ .
ד_________ .
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ַּ .2ב ֲחרוּ ִּב ׁ ְשנֵ י ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּייםִּ .כ ְתבוּ ָמה ֵהם עוֹ שִׂ ים ְּכ ֵדי ִליצֹר ִּת ְק ׁש ֶֹרת.
אֵ ׁ .שם ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים__________ :
• יוֹ ֵצר ִּת ְק ׁש ֶֹרת ַעל יְ ֵדי_____________ :
בֵ ׁ .שם ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים__________ :
• יוֹ ֵצר ִּת ְק ׁש ֶֹרת ַעל יְ ֵדי_____________ :
*(ה ֲעשָׂ ָרה)
יעַ .
ִ .3מ ְתחוּ ַקו ֵּבין ׁ ֵשם ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים ַל ּקוֹ ל ׁ ֶשהוּ א ַמ ׁ ְש ִמ ַ
ּ ָפ ָרה						

ְמיַ ֵּלל

						
ַא ְריֵ ה

נוֹ ֵער

						
ֲחמוֹ ר

גּ וֹ ֶעה

						
ִצ ּפוֹ ר

ׁשוֹ ֵאג

						
ָחתוּ ל

ְמ ַצ ֵ ּיץ

ַ .4ה ְס ִּבירוּ ֵאיזֶ ה ֶמ ֶסר ַמ ֲע ִביר ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים ְּב ָכל דֻּ ְג ָמה:
		
אַ .ט ָ ּוס ּפוֹ ֵרס ֶאת זְ נָ בוֹ .
יצים וּ פוֹ ְת ִחים ַמ ּקוֹ ר.
ב .גּ וֹ זָ ִלים ׁ ֶשל ֻּב ְל ּבוּ ל ְמ ִצ ִ
		
גָ .ה ַא ְריֵ ה ׁשוֹ ֵאג וְ חוֹ שֵׂ ף ׁ ִש ָּניו.
דַ .ה ֶּכ ֶלב ְמ ַר ְח ֵר ַח ְס ִביבוֹ וּ ֵמ ִטיל ׁ ֶש ֶתן		 .
		
יח ַרע.
הַ .ה ּבוֹ ֵא ׁש ֵמ ִפיץ ֵר ַ
ֹר-כתֹם		 .
וַ .ל ָּס ָל ַמנְ ְ ּד ָרה ְצ ָב ִעים ׁ ָשח ָּ
		
זַ .ה ָ ּז ָכר רוֹ ֵקד ְס ִביב ַה ְּנ ֵק ָבה.

ַה ֶּמ ֶסר הוּ א_____________ :
ַה ֶּמ ֶסר הוּ א_____________:
ַה ֶּמ ֶסר הוּ א_____________ :
ַה ֶּמ ֶסר הוּ א_____________ :
ַה ֶּמ ֶסר הוּ א______________:
ַה ֶּמ ֶסר הוּ א______________ :
ַה ֶּמ ֶסר הוּ א______________ :

ַּ .5ב ֲע ֵלי ַה ַח ִ ּיים ְמ ִג ִיבים ַל ּׁ ִשנּ וּ יִ ים ַּב ְּס ִב ָיבה.
גוּבה.
אִ .מ ְתחוּ ַקו ֵּבין ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים ַל ְּת ָ
גוּבה ַל ּׁ ִשנּ וּ י ַּב ְּס ִב ָיבה ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ָל ּה.
בִ .מ ְתחוּ ַקו ֵּבין ַה ְּת ָ
(שנָ ה)
ַּת ְרדֵּ ָמה ׁ ֵ
			
ִח ָּלזוֹ ן
							
ִצ ּפוֹ ר
נְ ִד ָידה
		
נָ ָח ׁש
							
ְ ּגנוּ

ַקיִ ץ ַחם וְ יָ ֵב ׁש

ח ֶֹרף ַקר
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ימה ׁ ֶשל ַה ְת ָאמוֹ ת ׁ ֶשל ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּיים ִל ְס ִב ָיב ָתם ְּבעוֹ נוֹ ת ׁ ָשנָ ה ׁשוֹ נוֹ ת.
יכם ְר ׁ ִש ָ
ִ .6ל ְפנֵ ֶ
ַה ַה ְת ָא ָמה:
ילים ַּב ַּליְ ָלה אוֹ ַה ׁ ְש ֵּכם ַּב ּב ֶֹקר.
יחים ּ ַפ ְרוָ הַ ,מ ׁ ּ ִש ִירים שֵׂ ָערְ ּ ,פ ִע ִ
ַמ ְצ ִמ ִ
ַה ׁ ְש ִלימוּ ֶאת ַה ַּט ְב ָלה:
ׁ ֵשם ַּב ַעל ַה ַח ִ ּיים

ַה ַה ְת ָא ָמה

ִס ַּבת ַה ַה ְת ָא ָמה

______.1

_____________

כי _________________________

______.2

_____________

כי _________________________

______.3

_____________

כי _________________________

הערה למורים:

אפשר להציע שאלה במתכונת של הטבלה שבספר ,בעמוד  ,180אך יש לשנות את שמות בעלי החיים.
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